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“मी असाधारण भतूकाळ असणारा, एक खूप साधारण व्यक्ती आहे.”

या खऱ्या आणण हदयाला स्पशूनू जाणऱ्या कहाणीत द्वितीय विवि 
यदु्धाच्या दरम्यान नाझी यातना आणण मतृ्य ुशशबबरात एक जीि 
िाचलेला माणूस, ऑल्टर िाईनर, यिुा िाचकाांना या घटनेच्या बाबत 
साांगत आहेत.जेव्हा एक अनोळखी व्यक्ती त्याांच्या प्रती परत परत 
दयाभाि दाखिण्याचे नतैतक साहस केले आणण आपला जीि सांकटात 
टाकला.

“मी स्ितःला विचारल,ेतो अनोळखी माणूस माझ्यासाठी एकदा नाही तर 
३०िेळा जीि धोक्यात टाकण्यास का तयार झाला असेल? माझ्यासाठी 
त्याने एिढे का केले?”

“शत्रचूी भेट” हे पसु्तक दाखिनू देत ेकी सामाश्जक न्याय आणण 
दयाभाभािाचे काम कोणाचेही जीिन कसे बदल ूशकत.े आईिडील आणण 
शशक्षक याांना या कहाणीतनू एक मलू्यिान सांसाधन शमळेल. ज्यातनू 
मलुाांना एक उपयोगी प्रकाराची घणृा, रूढीिादी आणण पिूगू्रह याबाबतचे 
धोका समजण्यास मदत होईल.



काही लोक म्हणतात की मी जे
सत्य अनभुिले त ेकधी घडलेच नाही. 
पण मी इथे हे साांग ूइश्च्ितो की माझ्या  
जीिनात त ेसगळां घडलां. माझे नाि
ऑल्टर िाईनर आहे आणण मी 
असाधारण भतूकाळ असणारा, एक खूप 
साधारण व्यक्ती आहे.



खूप िर्ाूपिूी मी तमुच्यासारखा एक 
िोटा होतो. मी माझ्या पररिाराच्या बरोबर 
पोलांडच्या दक्षक्षण-पश्वचम कोपऱ्यातील 
शहरात राहत होता.

त्याकाळी, आमच्या घरात नळाच्या  
सहाय्याने पाणी येत नस.े आमच्या जिळ 
रेफ्रिजरेटर, सेल फोन, टटव्ही, कां प्यटूर
नव्हत.ेआमच्याजिळ कार नव्हत.े आम्ही 
साधारणपणे पायीच कुठेही जात अस.ू.

आम्ही खूप साधे सरळ जीिन जगत 
होतो. तरीही आमचे घर पसु्तके, जेिण,
हास्य आणण प्रेमाने भरलेले होत.े



प्रत्येक शकु्रिारी बाबा एका 
गरीब विद्याथाूला फ्रकां िा एखाद्या 
बेघर व्यक्तीला आमच्या बरोबर 
सबॅथ (यहूदी सटु्टीचा टदिस) चे 
जेिण जेिण्यासाठी बोलित
असत. सयूाूस्त्याच्या िळेी आम्ही 
सबॅथच्या स्िागतासाठी मेणबत्ती 
लाित अस ूआणण प्राथनूा करत 
अस.ू त्यानांतर आम्ही आईने
केलेले  गरम पदाथ ूखात अस.ू 
मी ताज्या गरमागरम पािाचा 
तकुडा खाण्यासाठी थाांब ूशकत 
नस.े त्याचा एक एक तकुडा 
स्िगीय असे.

आई कमालीचा स्ियांपाक 
करत असे. ती स्ियांपाकघरात
तासनतास घालित असे आणण
बाबा. माझे भाऊ शमएूल, टहश ू
आणण माझ्यासाठी स्िाटदष्ट 
जेिण तयार करत असे.



माझी आई खूप उदार होती. “थांडीशी मकुाबला करण्याचे 
दोन प्रकार असतात,” ती नेहमी म्हणायची. “स्ितःला गरम 
ठेिण्यासाठी तमु्ही फरचा कोट घाल ूशकतात, फ्रकां िा मग 
शकेोटी पेटि ूशकतात. त्यामळेु दसुऱ्याांना सदु्धा ऊब शमळेल.”

आईने ठरिले होत ेकी आपण आपल्यापेक्षा कमी
भाग्यशाली लोकाांना जेिण आणण आश्रय द्यायचा-शाांततचे्या 
काळात सदु्धा आणण यदु्धाच्या काळात सदु्धा.



१ सप्टेंबर १९३९ ला जमनू नाझी सतैनकाांनी आपला 
नेता टहटलरच्या आदेशानसुार माझ्या देशािर पोलांडिर 
कब्जा केला. पोलांडची सेना एिढी बळकट नव्हती की ती 
आमच्या देशाांचे आणण लोकाांचे रक्षण करू शकेन. हजारो
लोकाांनी पळण्याचा प्रयत्न केला, ज्यात माझा पररिार 
सदु्धा सामील होता, पण आमच्याकड ेजाण्यासाठी जागाच 
नव्हती. टहटलरच्या सेनेने चारी बाजूला आम्हाांल घेरले.

माझे िडील एक विचारशील शाांत स्िभािाचे 
व्यक्ती होत.े िडडलाांनी मला आणण माझ्या भािाांना 
ततरस्काराचा अस्िीकार करण्यास शशकिले. दसुऱ्या बाजूला 
टहटलरने आपल्या लोकाांना ततरस्कार करायला शशकिल.े

त्याांचा ततरस्कार शब्दाांनी सरुु झाला. सरुुिातीला 
त्याांनी दखुिणारे शब्दाांचा िापर केला नांतर शजेारी आणण 
अनोळखी लोकाांिर ओरडायला सरुुिात केली. त्या
शब्दाांमळेु अनेक लोकाांच्या ह्दयात आणण डोक्यात 
ततरस्कारची मळेु पेरली आणण त्यामळेु लोक अचधकाचधक 
िाईट िाग ूलागले.

जेव्हा टहटलर सते्तत आला,त्याने आपल्या सतैनकाांना 
अशा लाखो लोकाांना शोधण्याचा, कैद करण्याचा आणण 
मारण्याचा आदेश टदला. अशा म्हाताऱ्या आणण तरुण 
लोकाांना, जे टहटलरच्या लोकाांपेक्षा िेगळे टदसत होत,े
विचार करत ेहोत ेआणण काम करत होत.े टहटलर शभन्न 
मताांचा ततरस्कार होता..



जमनू सेनेचा आमच्या 
शहरािरचा  कब्जा प्रत्येकासाठी 
म कठीण होता,पण तो यहुदी 
लोकाांसाठी सगळ्यात जास्त
कठीण होता. कारण टहटलरच्या
ततरस्काराच्या यादीत त े 
सगळ्यात िर होत.े  

आमचे स्िातांत्र्य आणण
आमचे अचधकार काढून घेतले गेले.

आमची मलेु शाळेत जाऊ
शकत नव्हत.े

आम्ही आमच्या पजूा 
घरामध्ये प्राथनूा करू शकत 
नव्हतो.

आम्ही आमच्या आिडीच्या
बागेत फ्रकां िा खेळाच्या मदैानािर 
जाऊ शकत नव्हतो.

कर्फयूमूळेु आमच्या घरात 
आम्ही कैदी झालो.



या ततरस्कारामळेु अनेक चाांगल्या आणण सभ्य लोकाांनी आपला जीि 
गमािला. ज्यात माझे शमत्र आणण त्याांच्या कुटुांबातील सदस्य सामील होत.े

मी १३ िर्ाूचा होतो जेव्हा जमनू सतैनकाांनी माझ्या शहरात परेड केली 
आणण त्याांनी माझ्या िडडलाांना मारून टाकले.

मी १४ िर्ाूचा होतो, तवे्हा अध्याू रात्री त ेआमच्या घरात घसुले आणण 
माझा भाऊ शमएूलला त ेघेऊन गेले.

मी १५ िर्ाूचा होतो तवे्हा
नाझी माझ्यासाठी आले होत.ेमला 
आईला आणण माझ्या िोट्या
भािाला टहशलूा भेटण्याची सांधी 
शमळाली. त्याांची ही माझी शिेटची 
भेट होती. त्यानांतर मी त्याांना 
कधीही बतघतले नाही.

मला आणण अनेक लोकाांना
दया, करुणा, सन्मान आणण 
अशभमानापासनू दरू एका यातना 
शशबबरात मालगाडीच्या डब्यातनू 
टे्रनने गरुाांसारखे घेऊन गलेे.



मला सतत खूप गदीतनू एका घाणेरड्या 
तरुुां गातनू दसुऱ्या तरुुां गाच्या लेबर कॅम्पमध्ये 
पाठिले जाई. मला रोज खूप तास काम करािे 
लागत असे. रक्षकाांनी कैदयाबरोबर कू्रर व्यिहार 
केला आणण दया दाखिली नाही. कैद्याांना 
खाण्यासाठी परेुसे नसे त ेनेहमी भकेुले असत.
जेव्हा मला खूप भकू लागलेली असे तवे्हा मी 
आई आणण ततने तयार केलेले पदाथाांचा विचार 
करत असे. मी घरी केलेल्या पािाचा िोटा 
तकुड्याची चि घेण्यासाठी काहीही करायला  
तयार होतो.

अशाप्रकारे मटहने तनघनू गेले. मग 
िर्ाूपासनू अन्नाची कमी असल्याने माझे पोट 
ररकामे राटहले आणण माझे ह्दय जड झाले.

आता माझ्याजिळ फक्त एक दोन टदिस 
श्जिांत राहण्याची ताकद आणण इच्िाशक्ती 
राटहली होती. तवे्हा माझ्याबरोबर काहीतरी 
आवचयकूारक घडले. मला एका अनोळखी
व्यक्ती कडून भेट शमअली आणण कोणी सामान्य 
अनोळखी नव्हता. तो एक असा अनोळखी होता 
ज्याला मी माझा शत्र ूसमजत होतो.



गोष्ट त्याकाळातली आहे जवे्हा 
मी एका जमनू फॅक्टरीमध्ये काम करत 
होतो. कारखान्याच्या दरिाज्यािर सगळे 
जमनू कमचूारीसाठी खालील धमकी 
शलटहली होती. 

कैद्याांकड ेबघ ूनका.

कैद्याांशी बोल ूनका.

कैद्याांना काही देऊ नका.

जर कोणी असे केले 

तर त्याचे आयषु्य बरबाद होईल..

एक टदिस, एका जमनू 
कमचूारयाने माझ्याकड ेबतघतले.जेव्हा 
माझे लक्ष त्याच्याकड ेगेले तवे्हा त्याने 
फरशीिर पडलेल्या डब्याकड ेबोटाने 
इशारा केला. श्जज्ञासेने मी त्याटठकाणी 
तवे्हा गेलो जेव्हा माझ्याकड ेकोणी 
बघत नव्हत.े आणण मी तो डबा  
उघडून बतघतला.



मला काय शमळाल?े ती  
सगळ्यात सुांदर भेट होती श्जचे मी 
स्िप्न बघत होतो. ब्रेड आणण पनीरचे 
सँडविच! माझा माझ्या डोळ्याांिर 
विविास बसत नव्हता. मी सँडविच 
उचलले आणण कोणी बघण्याच्या आधी 
मी त ेखाऊन टाकले.

यापेक्षाही आवचयाूची गोष्ट ही 
की त्या जमनू मटहलेने माझ्यासाठी 
पढुचे ३० टदिस (जोपयांत मी ततथे 
काम करत होतो) रोज त्या डब्यात 
एक बे्रड आणण पनीरचे सँडविच ठेिले!



का? मी स्ितःला विचारले, तो अनोळखी व्यक्तीने 
माझ्यासाठी एकदा नाही तर ३० िेळा आपला जीि धोक्यात 
घालायला तयार का झाली? माझ्यासाठीच का? त्या मटहलेला 
माझ्या ियाचा कोणी मलुगा होता का? कदाचचत त्यामळेु ततला 
माझी दया आली असेल? की ती एक धाशमकू व्यक्ती होती जी 
असे मानत होती की असहाय्य लोकाांना मदत करणे हेच ततचे 
धाशमकू कतवू्य होत?े

आजपयांत ततचे मला खाऊ घालण्याचे कारण मला कल्ले 
नाही. मला माहीत नाही की ततने मला उजाू का टदली आणण 
श्जिांत राहण्याची आशा का तनमाूण केली. पण ततच्या दयाळू 
िागण्याने मला विचार करायला भाग पाडले, की मी कसा विविास 
ठेि ूकी माझे शत्र ूजमनू आहेत, जेव्ह त्या जमनू मटहलेने 
माझ्यासाठी स्ितःचा जीि धोक्यात घातला? तवे्हा मी जीिनातला 
सगळ्यात महत्िाचा धडा शशकलो: लोकाांच्या कोणत्याही समहुात 
न्हेमी काही दयाळू आणण काही कू्रर लोक असतात.आपण जीिनात 
कोणत्या लोकाांना भेटतात आणण तमुच्याबरोबर त ेकसा व्यिहार 
करतात, त ेअचधक महत्िपणू ूअसत ेकी कोणता देश, िांश जात 
अचधक महत्िाचे असत?े



मे १९४५ मध्ये रशशयन सेना आमच्या
शशबबरात पोहचली आणण त्याांनी आम्हाांला 
साांचगतले की युद्ध सांपले आहे आणण जमनूी 
युद्धात हरला आहे आणण आता शेिटी
आम्ही मुक्त झालो. मी माझ्या शूर जमनू 
नातयकेला भेटण्याचा आणण ततचा पत्ता 
शोधण्याचा खपू प्रयत्न केला, पण मी ततला 
शोधू शकलो नाही. तरीही एक टदिसही मी 
असा घालिला नाही जेव्हा मी ततचा विचार 
केला नाही. रोज मी ततच्या साहसाला आणण 
ततने दाखिलेल्या दयेला धन्यिाद म्हटले.



यदु्ध सांपनू अनेक िर् ेझाली. मी आता 
खूप म्हातारा झालो आहे, पण माझ्या 
भतूकाळातील आठिणी अजूनही ताज्या आहेत.
प्रत्येक शकु्रिारी सयूाूस्ताच्या िेळी मी शमबाथचे 
स्िागत मेणबत्ती लािनू करतो, त्यानांतर शभु 
भोजनाची पजूा करतो. आता जेव्हा मी पािाचा 
तकुडा कापतो तवे्हा फक्त स्िगीय चि लागत 
नाही तर त्याबरोबर मला स्िातांत्र्याची चि सदु्धा 
लागत.े



शवेटच ेशब्द 
एक जुनी म्हण आहे की हुशार लोक आपल्या स्ितःच्या अनभुिातनू शशकतात पण एक बदु्चधमान व्यक्ती दसुऱ्याांच्या अनभुिातनू शशकतो. खूप लोक चच ूमध्ये, 

प्राथनूालयात आणण शाळेत माझे सादरीकरण ऐकले आहे, त्याचबरोबर माझी आत्मकथा िाचली आहे, त्याांनी व्यश्क्तगत मला साांचगतले की माझ्या जीिनाची कहाणी त्याांच्या 
जीिनात सकारात्मक प्रभाि टाकत.े “तमुची कहाणी सगळ्याांनी मोठे आणण तरुणाांनी दोघाांनी परत ऐकायला हिी,” त्याांनी मला साांचगतले की “ितमूान आणण येणाऱ्या वपढयाांना 
हॉलोकॉस्ट ला लक्षात ठेिायला हिे, त्यातनू शशकायला हिे आणण परत असा नरसांहार होऊ नये,त्याला थाांबिण्यासाठी शक्य तिेढे प्रयत्न करायला हिे.”

तिरस्काराची कोणिीही सीमा नसिे. द्वितीय विवि यदु्धात प्रत्येक यहूदी एक शशकार होता, पण टहटलरच्या टहट-शलस्टमध्ये यहूदी, पजुारी, मौलिी, रोमा, एिो-जमनू, रूसी, 
चेक, पोल, सब,ू राजनीततक असांतषु्ट लोकाांशशिाय विकलाांग लोक सदु्धा होत.े कारण टहटलरचे असे म्हणणे होत ेकी जमनू लोकच एकमेि शे्रष्ठ मानि आहेत, ज्याांना त्याने “आय”ू 
म्हटले, त्याने सगळ्या गरै आय ूलोकाांना अमानिीय मानले. विशरे्तः त्याने यहुदी लोकाांना नष्ट करण्यासाठी सि ूकाही केले. काही जमनू लोकाांनी आपल्या नेत्याचे म्हणणे पटत 
नसताांना देखील शशक्षा होण्याच्या भीतीने टहटलरच्या जाततिादी विचारधारेच्या पढेु गडुघे टेकले.

"शत्रचुी भेट” पसु्तक िाचक मलुाांनी हा अनभुि घेतला नसेल जे मी एक तरुण म्हणून सहन केले. उदाहरण म्हणून, िाल्डनबग ूयातना शशबबरात नाझीांनी माझे नाि ओढून 
घेतले आणण मला फक्त नांबर टदला. मला थांडीपासनू िाचण्यासाठी गरम कपड,े मोजे आणण बटू देण्या ऐिजी मला कपड्याचा केिळ एक जोड आणण लाकडाची फळी शमळाली.
माझे अांथरून बबना गादीचे, उशीचे िा चादरीचे होत ेततथे फक्त लाकडाची फळी होती. जी माझा पलांग आणण खुची म्हणूनही उपयोगात येई. माझ्याजिळ कोणताही कप फ्रकां िा 
ग्लास नव्हता. मला जे थोडसेे खायला शमळत असे, त्यासाठी एकमेि भाांड ेहोत.े माझ्याजिळ टॉिेल, कां गिा, टूथ ब्रश नव्हता. मी कधीही माझा चेहरा आरवयात बघ ूशकत नव्हतो 
कारण माझ्याजिळ आरसा नव्हता. त्याऐिजी माझे डोळे सगळीकड ेमानिी वपडा बघ ूशकत होत.े

माझ्या फ्रकशोरािस्थेच्या काळात मी माझे जीिन जग ूशकलो नी, मी फक्त श्जिांत राटहलो.मला फक्त मरण्याचा अचधकार होता. पाच िर्ा ूपयांत माझ्यािर रोज अत्याचार 
झाले-मी जे केले त्यासाठी नाही तर मी केिळ एक यहुदी आहे म्हणून.

मला आशा आहे की "शत्रचुी भेट” यिुकाांना हे समजण्यास मदत करेन की दषु्ट आणण भले लोक सि ूसमहुात आणण समाजात असतात. कोणत्याही समाजाला एकसारखे 
समजणे अन्यायकारक आहे. कोणाला माहीत की आमची सभ्यता फ्रकती पढेु गेली असती जर त्याांना मारण्याच्या ऐिजी फळू फुल ूटदले असते तर? आजच्या मलुाांसाठी माझी 
प्रबळ इच्िा आहे की त ेहे जग सगळ्याांसाठी सुांदर, अचधक काळजी घेणारे जग करण्यासाठी प्रयत्न करतील.

ऑल्टर िाईनर, िॉम ए नेम टू ए नांबर - एक होलोकॉस्टमधून िाचलेल्या व्यक्तीची आत्मकथेचे लेखक



युद्धाि प्रलय आणण एक जग 
होलोकॉस्ट द्वितीय विवि यदु्धाच्या काळात 

जिळजिळ साठ लाख यरूोपीय यहूदीचा िळ आणण 
त्याांच्या सामटुहक हत्येसाठी िापरला जाणारा शब्द 
आहे.जेव्हा १९३०च्या दशकाच्या सरुुिातीला नाझी पाटीचे 
नेता अडॉल्फ टहटलर जमनूी मध्ये सते्तिर आला,त्याने 
आणण त्याच्या समथकूाांनी मखु्यतः यहुदी लोकाांना त्याांच्या
देशाची समस्या ठरिले दोर्ी ठरिले.त्याांना नीच जातीतले 
मानल.े त्याने आपल्या अनयुायीांना साांचगतले की यहुदी 
लोक जमनू राष्ट्रासाठी धोकादायक आहेत.टहटलरने लाखो 
तनदोर् परुुर्ाांिर,मटहलाांिर  आणण मलुाांिर अत्याचार 
करण्याचा माग ूमोकळा केला.

१९३९ त े१९४५ पयांत चाललेल्या यदु्धात केिळ 
यरुोपीय यहुदीच नव्हत ेज्याांनी टहटलर आणण त्याच्या 
सहकायाांच्या प्रभतु्िाचा सामना केला,ज्यात अनेक राष्ट्र 
होत े.ज्यामळेु जगभरात ५ कोटीहून अचधक लोकाांचे जीि 
गेले.पणू ूयरुोप, उत्तर आफ्रिका,आशशया,अटलाांटटक आणण 
प्रशाांत महासागर बरोबर भमूध्य सागरात पसरलेली लढाई 
बरोबर द्वितीय विवि यदु्धाला मानि जातीच्या
इततहासातील सगळ्यात व्यापक, विनाशकारी यदु्ध
समजले जात.े


